Fragment Homilii Ojca Świętego Franciszka wygłoszona podczas Mszy Świętej w
kościele polskim św. Stanisława biskupa i Męczennika w Rzymie

(…)
Bracia i siostry, jesteście częścią Narodu, który był bardzo doświadczany w swojej historii.
Naród Polski dobrze wie, że aby wejść do chwały, trzeba przejść przez mękę i krzyż (por. Łk
24,26). I wie o tym nie dlatego, że studiował, ale dlatego, że to przeżył. Święty Jan Paweł II
jako godny syn swej ziemskiej Ojczyzny szedł tą drogą. Podążał tą drogą w sposób
przykładny, przyjmując od Boga całkowite ogołocenie. Dlatego „jego ciało spoczywa w
nadziei” (por. Dz 2,26; Ps 16,9).
A my? Czy jesteśmy gotowi pójść tą drogą? Wy, drodzy bracia, którzy tworzycie dziś
wspólnotę chrześcijańską Polaków w Rzymie, czy chcecie pójść tą drogą?
Święty Piotr także głosem świętego Jana Pawła II mówi do was: „W bojaźni Bożej spędzajcie
czas swojego pobytu na obczyźnie” (1P 1,17). To prawda, jesteśmy w drodze, ale nie
powinnyśmy być błądzącymi! Jesteśmy pielgrzymami, nie włóczęgami – jak mawiał święty
Jan Paweł II. Wiemy, dokąd idziemy. Włóczęga nie wie, lecz pielgrzym wie.
Dwaj uczniowie z Emaus, gdy wychodzili z Jerozolimy, byli jak zabłąkani, ale nie kiedy do
niej powracali! W drodze powrotnej byli świadkami nadziei, którą jest Chrystus! Ponieważ
Go spotkali, zmartwychwstałego Wędrowca. Jezus jest Wędrowcem Zmartwychwstałym,
ponieważ idzie obok nas. Jest także tutaj obecny obok nas. I tutaj obecny w Słowie, i tutaj na
Ołtarzu. Idzie razem z nami, On jest Zmartwychwstałym Wędrowcem.
Także i my możemy stać się „zmartwychwstałymi wędrowcami”, jeśli Jego Słowo rozpala
nasze serca, a Jego Eucharystia otwiera nasze oczy na wiarę i karmi nas nadzieją i miłością.
Także i my możemy iść u boku braci i sióstr smutnych i zrozpaczonych, i rozpalić ich serca
Ewangelią, łamać z nimi chleb wspólnoty.
Niech Święty Jan Paweł II pomoże nam być „zmartwychwstałymi wędrowcami”. Amen.
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